
Velmi 
bych ocenil 

spolupráci se 
společností CHEP, která 

nám zefektivňuje naše interní 
procesy. Především jde o třídění 

palet, zrychlení vykládky a nakládky, volný 
manipulační prostor a nemusíme vůbec řešit 

problém rozbitých či poškozených palet. Více než 60 
procent přijatých palet jsou palety společnosti CHEP a naší 

snahou do budoucna bude penetraci modrých palet ještě zvýšit.

Tomáš Pimpara

vedoucí logistiky

Rossmann
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Společnost Rossmann ve spolupráci s firmami Nutricia a CHEP využívá řešení sdílení palet v rámci dodavatelského 
řetězce. Díky pronájmu modrých palet může zefektivňovat výrobní proces, reagovat na náhlé logistické výkyvy 
a také přispívat k udržitelnosti celého řetězce.

PALETY NA CESTĚ OD VÝROBCE 
K RETAILEROVI A ZPĚT

VE
 Z
KRAT

CE
:

PALETOVÝ POOLING ZVYŠUJE EFEKTIVITU

Vloni Rossmann dosáhl 
obratu ve výši 11‚1 miliard 

eur s celkovým růstem 
8‚1 %, přičemž tržby v České 

republice se v meziročním 
srovnání zvýšily o 13 % na 

více než 4‚55 miliardy korun.

Stanislav D. Břeň na základě podkladů fi rmy Rossmann
stanislav.bren@atoz.cz
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Produkty společnosti 
Nutricia na modrých 
paletách CHEP.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Efektivita 
díky sdílení

Síť drogerií Rossmann, společnosti Nutricia 
a CHEP spolupracují v jednom dodavatelském 

řetězci. Společně využívají paletový pooling 
a těží z předností sdílení palety, tedy flexibility, vyšší 

míry udržitelnosti, nákladové efektivity a zjednodušení 
výrobních a dodavatelských procesů.

Certifikát udržitelnosti
Za prosazování principů udržitelnosti ve výrobě a za ochranu 

životního prostředí obdržela společnost Rossmann na podzim 
2021 od firmy CHEP certifikát udržitelnosti. Ten mimo jiné 

potvrzuje, že se touto spoluprací ve využívání paletového 
poolingu podařilo síti drogerií Rossmann, společnostem 

Nutricia a CHEP ušetřit zdroje dřeva o 43 038 dm3, 
snížit emise CO2 o 45 247 kg a redukovat produkci 

odpadu o 4506 kg. Výpočty jsou založeny na 
posouzení životního cyklu (LCA) sdílené 

CHEP europalety v porovnání s klasickou 
bílou výměnnou. Podle poolingového 

provozovatele je životní cyklus 
CHEP europalety nezávisle 

přezkoumáván. Zdroje 
dřeva jsou stoprocentně 

certifikovány systémy 
FSC a PEFC.
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Hlavně 
díky certifikaci 
pro přímý styk 

s potrávinami lze trávový 
papír využít pro široké spektrum 

obalových výrobků v potrávinářském 
průmyslu. Zákazníci v Česku i zahraničí si jej 

oblíbili k výrobě krabiček, ekologických talířů a tácků, 
kelímků, obálek, dále vlnité lepenky. My z něj vyrábíme 

papírové tašky, voštiny nebo voštinové desky.

Vladimír Kovářík

obchodní manažer
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Spotřebitelé, a tedy i výrobci baleného zboží stále hledají nové a udržitelnější alternativy obalových materiálů. Jed-
ním ze zajímavých směrů může být trávní papír, který se vyrábí z recyklovaného papíru a trávního vlákna a jenž je 
plně rozložitelný a kompostovatelný. V České republice jej vyrábí Papírna Aloisov.

S TRÁVOU ZE ŠUMPERSKA 
A VZHLEDEM RUČNĚ 
VYRÁBĚNÝCH PAPÍRŮ

INOVACE

Sběr a louka
Téměř dva roky vyvíjela Papírna 
Aloisov ve spolupráci s českými i němec-
kými institucemi a univerzitami výrobní tech-
nologii, která by umožnila vyrábět papír z trávní 
hmoty. Při jeho výrobě se nyní používá 60 % sběro-
vého papíru a 40 % sluncem sušené luční trávy. Podle 
výrobce se dá ušetřit až 80  % energie a  až 95  % vody 
oproti výrobě celulózového papíru. Výsledné papíry jsou 
certifikované FSC a EU-Ecolabel.

Bez trávových pelet
Pro výrobu travního papíru nejsou potřeba trávové pelety, postačuje 
usušená a následně namletá tráva. Podle společnosti pochází tráva 
stoprocentně z hor z okolí Šumperku, suší se pouze sluncem a není 
primárně určena pro krmné účely.

Hrubší, a potisknutelný
Vlivem jemného mletí je papír příjemný na dotek, 
o  trochu hrubší a  s  viditelným trávovým vlák-
nem připomíná ručně vyráběné papíry. Na-
vzdory specifickému povrchu je trávní 
papír potisknutelný prostřednictvím 
běžných technik. Plošné hmotnosti 
trávových papírů se pohybují 
v rozmezí 80–280 g/m2, a to 
ve variantě bílá a  hnědá. 
Papír však může být 
dodán i probarvený 
ve hmotě.

VE ZKRATCE:

SBĚROVÝ PAPÍR A SLUNCEM SUŠENÁ TRÁVA

Jedním ze sériových produktů, ve kterých Papírna 
Aloisov využívá sušenou trávu, je tzv. papírová 
trávní taška – obsahuje 60 % recyklovaného 
kraftového papíru a 40 % sušené trávy. Jinak 
se každá šarže papíru vyrábí podle specifikace 
zákazníka, všeobecně tedy nejde o skladové zboží.

Stanislav D. Břeň na základě podkladů Papírny Aloisov
stanislav.bren@atoz.cz
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Trávový papír má podle 
Papírny Aloisov téměř stejné 

vlastnosti jako celulózový 
papír. V základní variantě je buď 

hnědý, nebo bílý.


